Voor leerlingen groep 7/8

Maak kennis met
Aeres VMBO Velp

Een nieuwe
school, een
nieuw begin

Groen, creatief en persoonlijk
Je bent bijna klaar met de basisschool. Tijd om
een leuke middelbare school te kiezen! Ben je
creatief en gek op de natuur? Dan is Aeres VMBO
Velp (voorheen Groenhorst Velp) dé school voor
jou. Een nieuwe school is best spannend, maar
hier is het persoonlijk en veilig. Iedereen kent
elkaar en de sfeer is gezellig. Nieuwe vrienden
maak je hier zo.
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Respect voor de
wereld om je heen
Aeres VMBO Velp is een is een groen/
creatieve vmbo school. Je krijgt dezelfde
vakken als op andere vmbo-scholen, zoals
Nederlands en wiskunde. Het verschil is dat
je ook het profielvak Groen volgt. Milieu en
natuur, creativiteit, gezonde voeding en
duurzaamheid: daar gaat het om. Je leert
hoe belangrijk een groene toekomst is.
Daarnaast leer je met veel zelfvertrouwen
zorgen voor alles wat groeit en bloeit. Je
gaat met respect om met de mensen, dieren
en natuur om je heen.

‘Ik woon vlakbij een andere middelbare
school, maar ik heb toch voor deze
school gekozen. Het is hier kleiner en
gezelliger en het bevalt me hier goed.’
Martijn, derde leerjaar, GT

Kies een specialisatie:
Beeld & Geluid, Paard
of Creatief
Ben je dol op paarden? Ben je creatief? Dan zit je
hier goed! Je kunt kiezen uit drie specialisaties:
Beeld & Geluid, Paard en Creatief. Twee keer in
de maand krijg je een ochtend les in je
specialisatie. Bij Beeld & Geluid leer je alles over
fotografie, filmen, muziekbewerking en
websites bouwen. Bij Paard ga je paardrijden en
verzorg je paarden. Bij Creatief leer je werken
met verschillende natuurlijke materialen en
technieken. Zo maak je zelf de mooiste werkstukken!
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Veel leuke dingen doen

School moet natuurlijk wél leuk zijn!
Onze leerlingen doen daarom veel leuke
dingen. Wat denk je van schoolfeesten en
excursies? En van leuke inspiratielessen, sportwedstrijden en acties voor goede doelen? Op
Facebook (@aeres.velp) zie je wat er nog meer
voor leuks gebeurt op school.

‘Dit is een gezellige school waar veel
leuke dingen worden gedaan. Er zijn
vaak schoolreisjes en uitstapjes en de
sfeer is heel fijn.’ Silvana, derde leerjaar, BB

Leren door zelf te doen
Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi! De
vakken in het profielvak Groen draaien namelijk
om de praktijk. Je werkt met dieren, bloemen,
voeding en je kunt ook creatief bezig zijn. Want
door te doen, leer je het snelst.

Meer weten? Kijk op
www.aeresvmbo-velp.nl!
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Kies zelf je keuzevakken
De eerste twee leerjaren volg je algemene,
groene en creatieve vakken. Vanaf leerjaar 3 kies
je ook beroepsgerichte keuzevakken. Sommige
keuzevakken zijn verplicht, zoals Voeding en
bewegen, Administratie en Ondernemen. Je
kiest daarnaast een keuzearrangement.
Elk arrangement heeft twee keuzevakken. Je
kunt kiezen uit:
• Tekenen, schilderen en illustreren én
Interieurontwerp en design
• Tuinontwerp en -aanleg én Werken in tuin en
landschap
• Bloemwerk én Groene vormgeving en styling
• Het houden van dieren én Groene zorg.
Welke keuzevakken verplicht zijn, hangt af van
de leerweg die je volgt. Hier lees je meer over de
vmbo-leerwegen: www.aeresvmbo-velp.nl.
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‘De overstap van de basisschool naar
deze school vond ik heel makkelijk. Ik
heb op de eerste dag al vriendinnen
gemaakt waar ik nu nog steeds
bevriend mee ben.’ Nynke, vierde leerjaar, GT

Veel persoonlijke
aandacht

Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede
resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke
aandacht. Er staan veel mensen voor je klaar om
je te begeleiden en ondersteunen. Bij hen kun je
dan ook altijd terecht. Heb je extra hulp nodig?
Dan zorgen we voor extra begeleiding. Als het
nodig is, maken we lessen op maat voor jou.

Leren door te doen.
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‘Na deze school kun je nog alle
kanten op. Mijn plan is om hierna
door te leren voor de Koninklijke
Marechaussee.’

Wil je verder leren?

Robin, derde leerjaar GT

De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Als je je
diploma hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Je kunt bijvoorbeeld een mbo-opleiding
gaan volgen. Dat kan bij een opleiding van Aeres
MBO. Met je behaalde diploma kun je alle
kanten op. Wil je iets heel anders gaan doen?
Kies dan voor een andere mbo-opleiding. Ook
de havo is mogelijk, als je een diploma in de
theoretische leerweg hebt gehaald.

Diploma’s op alle niveaus beschikbaar.
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aeresvmbo-velp.nl
aereshogeschool.nl

Kom kijken tijdens
de open dagen!
Ben je nieuwsgierig geworden? Leuk! Kom
dan vooral een kijkje nemen tijdens één van
onze open dagen. Je bent welkom op:
Vrijdag 26 januari 2018
Zaterdag 27 januari 2018

18.00 - 21.00 uur
10.00 - 13.00 uur

Of meld je aan voor de minilessen
op vrijdag 26 januari 2018.
Geef je op via het formulier op onze
website: www.aeresvmbo-velp.nl

Aeres Tech
Aeres
Straat 1 VMBO Velp
Bezoekadres:
1000 AA Plaatsnaam
088 - 123 456 789
Pinkenbergseweg
5f, 6881 BA Velp

Postadres:
Postbus 301, 6880 AH Velp
Aeres Tech
Tel: 088
Straat
1 - 020 5200
1000 AA Plaatsnaam
vmbo.velp@aeres.nl
088 - 123 456 789
www.aeresvmbo-velp.nl
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Op www.aeresvmbo-velp.nl
vind je nog veel meer informatie
over onze school.

Aeres VMBO Velp heette
tot vorig schooljaar nog
Groenhorst Velp. Onze
naam is veranderd, maar
de school blijft hetzelfde.
Een leuke sfeer en goed
onderwijs: dat vinden we
belangrijk.

